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 مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة
 

 

 
 784الكتاب : 

  رأيي يف سيد قطب
إن من أخالق علمائنا املقتبسة من هدي السلف اإلنصاف والدفاع عن املُحّق وإن كانت عليه 

سيد قطب من  مالحظات، وقد جتلى هذا اخللق الرفيع يف هذه املادة، حيث حتدث الشيخ عن
  خالل أجوبة عن بعض األسئلة، ظهر فيها رأي الشيخ يف سيد قطب بوضوح تام، ال لبس فيه.

  تنبيه على بعض مقاالت اإلخوان املسلمني
  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا األمني، وعلى آله وصحبه أمجعني.

  أما بعد:
  السؤال

خوة عندهم تركيز شديد على احلاكمية، والتهوين من شأن فضيلة الشيخ! عندنا كثري من اإل
م،  الشرك األكرب شرك القبور واألضرحة، ويسمونه شركاً ساذجاً بدائياً، وأخذوا هذا عن دعا

فيقولون: (لو كان األنبياء أو املصلحون إىل يوم القيامة حياربون من ألوان الشرك املناقض لكلمة 
األوضاع الشعبية فقط ملا تعرض هلم أحد، وملا وقف يف وجوههم إال (ال إله إال هللا) ما يتعلق ب

  القليل)، ما هو تعليقكم يا شيخ؟
  اجلواب

تعليقي هو: تعرض الناس للداعية ليس هدفاً وليس غرضاً، وإمنا القصد هو تبليغ الدعوة إىل 
  الناس، فإن استجابوا فبها ونعمت، وإن مل يستجيبوا فتلك سنن الذين من قبلهم.

فكلمتهم هذه تشعر السامع هلا أن الدين يأمر بأن يتكلف اإلنسان أن يكون مصادماً من 
إذا دعوت إىل التوحيد ما أحد خيالفك، أما إذا  -مثالً - اآلخرين ومعارضاً، فأنت اليوم تدعو 

  اشتغلت بالسياسة فسيخالفونك ويعادونك .
  إخل.

سلمون يهرفون مبا ال يعرفون، ويتلفظون مبا ال هذا أكرب دليل على أن كثرياً من أفراد اإلخوان امل
يعلمون، لقد سئلت أكثر من مرة أن زعيم اإلخوان املسلمني يف اجلزائر يقول: لو كان الرسول 

  عليه الصالة والسالم اليوم يف هذا العصر للبس (اجلاكت) و(البنطلون) وعقد (الكرفته).



  هذا الكالم من هذا القبيل.اإلنسان إذا تكلم جبهل فال يقف أمام جهله شيء، و 
اخلالصة: { ادُْع ِإَىل َسِبيِل رَبَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة َوَجاِدْهلُْم بِالَِّيت ِهَي َأْحَسُن } 

]، هذا هو املقصود، و: { َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اهللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة } 125[النحل:
َتِدْه } ]، و 21[األحزاب: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خوطب بقوله تعاىل: { فَِبُهَداُهُم اقـْ

]، فاألنبياء كلهم بدءوا بدعوة التوحيد، وأنا أقول: نوح عليه السالم الذي لبث يف 90[األنعام:
قومه بنص القرآن ألف سنة إال مخسني عاماً، ماذا عمل يف هذه األلف سنة؟ هؤالء لو كانوا 

م خيطئون األنبياء بعامة، ونوح عليه السالم  يعرفون ما يتكلمون به لكفروا وخرجوا عن امللة؛ أل
خباصة؛ ألنه متيز على سائر األنبياء بأن بارك هللا عز وجل يف عمره فلبث يف قومه ألف سنة إال 

  مخسني عاماً.
ع الذي يشمل حنن نعلم أن الشرائع اليت تقدمت شريعة اإلسالم مل يكن فيها هذا الفقه الواس

شئون احلياة كلها، كان فقهاً مبسطاً، ولذلك نوح عليه السالم عندما أقام هذا العمر الطويل 
املديد املبارك، إمنا كان مهه أن يعبدوا هللا وجيتنبوا الطاغوت، وهذا الكالم ينايف ذاك الكالم، 

هم قرن من ولذلك فهم جهلة باملرة، وهم اآلن يسلكون سنن اإلخوان الذين سيمضي علي
الزمان وهم مل يقدموا لإلسالم شيئاً، سوى اهلتافات والصياحات، وهم على النظام العسكري 

  (مكانك راوح) ال يتقدمون إطالقاً.
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لذلك ال يباىل بكالم هؤالء، وأنا أتعجب من بعض إخواننا طالب العلم، ما يكادون يسمعون 
ك: ما رأيك يف كذا؟ السائل: يا شيخ! املشكلة ضاللة من أي جاهل من أي إنسان إال ويقول ل

أن هؤالء يتبعهم كثري جداً يقولون مثل هذا الكالم، كهذا اجلزائري الذي قال على الرسول صلى 
هللا عليه وسلم: أنه لو كان يف عصرنا هذا لكان كذا وكذا، فهذا الذي قال هذا الكالم داعية 

اعه إذا قلت هلم؛ فالن أخطأ، هو مستعد أن تقول معروف جداً ويتبعه كثري جداً، حىت بعض أتب
فيقيم عليك الدنيا وال يقعدها!! الشيخ: ماذا نفعل -له: عمر أخطأ الشافعي أخطأ أما فالن 

  هلؤالء؟ السائل: ادع هلم باهلداية.
الشيخ: ما علينا إال أن ندعو باليت هي أحسن، والعلم نور، هؤالء يقعون يف هذه الضالالت 

باإلسالم، ولذلك ما علينا إال أن نشفق عليهم، ونعتربهم مرضى، ونعاجلهم مبا  بسبب جهلهم
  نستطيع من احلكمة واملوعظة احلسنة.

  قول الشيخ يف بعض أصحاب اجلمعيات



  السؤال
فضيلة الشيخ! جاء إليك عدد من اإلخوة اليمنيني يسألونك عن اجلمعية، ويف سؤاهلم تلبيس، 

م أصحاب اجلمعية  م من طلبة الشيخ مقبل وكذا وكذا رغم أن الشيخ وقالوا: إ الفالنية، وأ
مقبل قد حذر منهم كثرياً، وبح صوته يف التحذير منهم، بل وتربأ منهم، وهم يطعنون يف الشيخ 

يقول يف شريط امسه: (حوار هادئ مع  -وهو تلميذ للشيخ- مقبل كثرياً جدًا، بل إن بعضهم 
غزايل عندي سواء، الغزايل طعن يف السنة، وأنت تطعن يف مقبل بن هادي ) قال له: أنت و ال

قال يل: أهل  - وهو أيضاً من تالميذه لكنه تلميذ عاق-السنة باسم الدفاع عن السنة، وأحدهم 
احلديث فيهم قسوة وقلة تعبد، أما ترى الشيخ مقبًال ؟! وأيضاً يف الوقت نفسه يثنون على 

يف ابتداعهم، بل املبتدعة القبوريني، رجل صويف عندنا يف  املبتدعة، ال أقول املبتدعة الذين يشك
حضرموت فيه كل بلية، قبوري، مفوض كل شيء فيه، فيذهبون عنده ويدرسون عنده، بل 

خري من ضيق صدر مقبل ، والصويف هذا يرسل  -الصويف هذا-بعضهم قال: رحبة صدر فالن 
وأخربين أبو احلارث علي حسن أن أبناء الذين يسمون بالسادة، يرسلهم إىل السقاف هنا، 

عددهم بلغ أربعني شخصاً، وهللا نزل علي هذا اخلرب كالصاعقة! هو ملا رأى الشباب أقبلوا على 
  السنة أخذ أبناء السادة وأرسلهم إىل هنا.

فهؤالء احلزبيون أصحاب اجلمعيات، أو احلزبيون عامة مسعناهم يزهدون الشباب يف أن يذهبوا 
، يف الوقت الذي يثنون فيه على هؤالء املبتدعة الذين يرسلون أبناءهم إىل إىل الشيخ مقبل 

  السقاف وغريه، فما تعليقكم يا شيخ؟ وقد تعبنا منهم، وهللا أتعبونا وأشغلونا.
  اجلواب

ؤالء، ال منلك شيئاً  تم  هؤالء ُكثُر غلبوا الدنيا كلها،  -يا أخي- أنا أقول: هداك هللا، ملاذا 
  .الباطل هكذا

  السائل: يتبعهم كثري.
ََذا  َلَعلََّك بَاِخٌع نـَْفَسَك َعَلى آثَارِِهْم ِإْن َملْ يـُْؤِمُنوا ِ الشيخ: من املناسب هنا من اآليات: { فـَ

موعظة وعربة من مواساة رب العاملني لنبيه مبثل  -يا أخي-]، خذ 6اْحلَِديِث َأَسفاً } [الكهف:
ومشركون، وهؤالء وإن كانوا ضالًال ولكن على كل  هذا الكالم، مع أن أولئك كفرة وضالل

كلما رأى أحدكم   -وهللا-حال ال خيرجون عن دائرة اإلسالم واملسلمني، ولذلك فأنا أتعجب 
م من السلفيني مث احنرفوا، يقولون فيه كذا وكذا وكذا، هذا  شخصاً أو أشخاصاً كانوا يزعمون أ

  ن جتاهل، وقد جيتمعان.القول ناشئ عن شيئني: إما عن جهل، وإما ع
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يقولون عندنا يف الشام عن الصوفية : (فالن مثل الصويف، ال ينكر وال يويف)، فعنده لسان 
ي عن منكر ليس عنده حب يف هللا ليس عنده بغض  عذب؛ ألنه ليس عنده أمر مبعروف وال 

غض يف هللا، يتكلم تارة يف هللا، بينما من كان على طريقة السلف الصاحل فهو حيب يف هللا ويب
باللني، وتارة بالشدة؛ ألن هذه سنة الرسول عليه الصالة والسالم، لكن الصويف ال يعرف 

مه األحكام الشرعية، يهمه جذب قلوب الناس فقط، يهمه أن الناس تقّبل يده  الشدة؛ ألنه ال 
  أو يديه كلتيهما معاً.

ك الصويف فهو هني لني؛ ما أوتوا إال بسبب ولذلك هؤالء عندما يقولون: مقبل متشدد، أما ذا
  جهلهم، أو بسبب جتاهلهم وركضهم وراء مصاحلهم الشخصية.

  مث أنت تقول: جاءين أناس من هؤالء اليمنيني، مث ماذا وراء ذلك؟ السائل: هم أرادوا أن يلبسوا.
ن الشباب هنا الشيخ: ماذا نفعل هلم؟ السائل: هللا املستعان، أنا سألت عن هذا؛ ألن كثرياً م

  يتبني هلم األمر. -إن شاء هللا-يسمعون كالم الشيخ، فإذا مسعوا هذا 
مداخلة: أنا أذكر أن الشيخ ما أجاز هلم وضع أمواهلم يف البنوك، وأن مجعيتهم ال جتوز إال 

  بشروط: عدم التحزب و .
، إن كانت أما تذكر يا شيخ؟ الشيخ: كيف ال؟! السائل: يا شيخ! أنتم أجبتم إجابة صحيحة

حسب الشروط وكذا، إمنا هم هكذا، وهللا املستعان! الشيخ: يا أخي! ماذا نفعل هلم؟ ال حول 
  وال قوة إال باهلل.

  رأي الشيخ األلباين يف سلمان العودة وسيد قطب
  السؤال

يا شيخ! ماذا تقولون فيمن خالف أئمة اإلسالم يف أمر من األمور اليت قد أمجعوا عليها، وقامت 
احلجة ومل يرجع، بل زاد على ذلك أنه ميدح بعض الصوفية و املفوضة ، وميدح من يقول  عليه

بقول جهم يف القرآن، ويطعن يف الصحابة بل ويف األنبياء، ويسميهم أئمة وجمددين، بل ويثين 
على بعض الزنادقة الذين أباحوا الردة، وطعنوا يف العقيدة ويف الرسول صلى هللا عليه وسلم ويف 

احلديث، ويقول عنهم: فيهم خري كثري، ومسى زيغهم وضالهلم اجتهاداً، فقال: وإن كنا  أهل
م.   نتحفظ عن بعض اجتهادا

فهل يكون هذا مبتدعًا؟ وهل نعينه ونقول: فالن مبتدع، حتذيراً لألمة ونصحاً هلل ولكتابه ولرسوله 
  أماكن متفرقة.وألئمة املسلمني وعامتهم؟ الشيخ: ذكر هذا يف كتاب؟ السائل: يف 

  الشيخ: ليس يف كتاب؟ السائل: أيضاً يف بعض الكتب.
  الشيخ: حسناً منها؟ السائل: هو الذي مدح هذا الشيخ: ال حتد ال حتد.

  السائل: حسناً.
الرجل الذي قال هذا يف بعض الكتب، مثًال يف العدالة االجتماعية ، أو يف ظالل القرآن ، لكن 



وكذا يف شريط أو يف بعض األشرطة، وأيضاً شخص آخر حاله   الذي ميدحه وقال عنه: جمتهد،
كحال هذا له كتاب امسه اخلالفة وامللك ، وله كتب أخرى تكلم فيها عن بعض األنبياء، عن 

] قال: غلبت عليه عاطفة 45فقال عنه ملا قال: { ِإنَّ اْبِين ِمْن َأْهِلي } [هود: -مثالً -نوح 
] 55ْجَعْلِين َعَلى َخَزاِئِن اَألْرِض ِإّينِ َحِفيٌظ َعِليٌم } [يوسف:اجلاهلية، وعن يوسف ملا قال: { ا

  قال: هذا دكتاتوري يطلب منصب الدكتاتورية كـ ( موسوليين ) يف زماننا.
  الشيخ: من هذا الذي يقول هذا؟ السائل: يف كتاب اخلالفة وامللك للمودودي .

  الشيخ: املودودي .
  ئل: أحد الدعاة مدحهم.ومن الذي ميدح هذا الكالم؟ السا

  الشيخ: ملاذا ال تسميه؟ هل تسميته غيبة؟ السائل: ال.
  إن شاء هللا، هو الشيخ سلمان مدحه.

  الشيخ: أنا أقول لك: مدح الكالم أم املتكلم؟ السائل: مدحهم يف أشرطة.
  الشيخ: امسع! فهمت سؤايل.

  السائل: حسناً أعد علي السؤال.
  ا الكالم، أم مدح صاحب هذا الكالم؟ السائل: ال.مداخلة: يقول الشيخ: أمدح هذ

  بل صاحب هذا الكالم، ما مدح الكالم.
الشيخ: إذاً مدح صاحب الكالم! قد أمدحه أنا؛ فهل معىن ذلك أنين أصوب كل ما قال؟ 

  السائل: ال يعين هذا.
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ذا السؤال؟ السائل: بلغين أن يف بعض األشرط م الشيخ: إذاً ماذا تعين أنت  ة لبعض املشائخ أ
فيه كذا وكذا، فقال هلم: وهللا لو سئلت يوم  -أي املودودي -ذهبوا إليه، وقالوا له: إن فالناً 

القيامة، سأقول: إمام وجمدد، فنحن اختلط علينا هذا األمر، وقلنا: نسأل عنه الشيخ! الشيخ: 
خط منحرف فيما يبدو أنا أنصحك أنت والشباب اآلخرين الذين يقفون يف  -يا أخي- انظر! 

لنا وهللا أعلم: أال تضيعوا أوقاتكم يف نقد بعضكم بعضاً، وتقولوا: فالن قال كذا، وفالن قال  
كذا؛ ألنه أوًال: هذا ليس من العلم يف شيء، وثانياً: هذا األسلوب يوغر الصدور، وحيقق 

هل هذا الكالم يف  األحقاد والبغضاء يف القلوب، إمنا عليكم بالعلم، فالعلم هو الذي سيكشف
حيق لنا أن نسميه صاحب بدعة؟  - مثالً - مدح زيد من الناس الذي له أخطاء كثرية؟ وهل 

وبالتايل هل هو مبتدع؟ ما لنا وهلذه التعمقات؟ أنا أنصح بأال تتعمقوا هذا التعمق؛ ألننا يف 



، أو كما نقول احلقيقة نشكو اآلن هذه الفرقة اليت طرأت على املنتسبني لدعوة الكتاب والسنة
السبب األكرب فيها هو حظ النفس األمارة  - وهللا أعلم-حنن: للدعوة السلفية، هذه الفرقة 

  بالسوء، وليس هو اخلالف يف بعض اآلراء الفكرية، هذه نصيحيت.
مداخلة: يا شيخنا! الصورة قامتة جداً فيما جيري بني الشباب يف كثري من بقاع األرض، وال نشك 

ني وهناك خمطئني ومبتدعني، لكن أصبحت املواجهة يف كثري من األحايني مواجهة أن هناك منحرف
شخصية، ومواجهة للقيل والقال، مما ال يشعر الشباب ما يرتتب على ذلك من إضاعة األوقات، 

معهم احلق، لكن كثرياً  -وال نشك-وإثارة كثري من احلقد بينهم، هذه مسألة ال يتنبهون هلا، وهم 
ندما أسأله: كم حتفظ من القرآن؟ يقول: أحفظ أقل من ثالثة أجزاء! أسأله: كم من الشباب ع

لك تناقش هذه القضية؟ يقول: ثالث سنوات، ثالث سنوات وهم جيلسون يتناقلون: زيد 
مبتدع، غري مبتدع، كافر، غري كافر، زنديق، غري زنديق، قال ما قال، منحرف غري منحرف، وقد 

و ضاًال! وهم يظنون إذا جاءهم الناصح وقال هلم: هذا مضيعة يكون منحرفاً أو خمطئاً أ
لألوقات، األغلب يظنون أن الناصح مع أولئك، وهذا أمر عجيب! وهو يريد نصحهم، شاب 

عمره سبع عشرة سنة ال حيفظ إال القليل وهو اآلن يناقش يف مسائل عميقة جدًا، قد يتأىن فيها 
ثون فيها، بينما هم يتسرعون إىل مثل هذه القضايا، فنريد شيخ اإلسالم ابن تيمية وتالميذه ويرتي

  توجيهاً ملثل هذا.
الشيخ: أنا كثرياً ما ُأْسَأل: ما رأيك بفالن؟ فأفهم أنه متحيز له أو عليه، وقد يكون الذي يسأل 

عنه من إخواننا، وقد يكون من إخواننا القدامى يقال عنه: إنه احنرف، فأنا أنصح السائل: يا 
اذا تريد بزيد وبكر وعمرو؟ استقم كما أمرت، وتعلم العلم، وهذا العلم سيميز لك أخي! م

  الصاحل من الطاحل، واملخطئ من املصيب .
إخل، مث ال حتقد على أخيك املسلم جملرد أنه ال أقول: أخطأ، بل جملرد أنه احنرف، لكن احنرف يف 

ا، وحنن جند يف أئمة احلديث من مسألة أو اثنتني أو ثالث، واملسائل األخرى ما احنرف فيه
  يتقبلون حديثه، ويقولون عنه يف ترمجته أنه مرجئ، وأنه خارجي، وأنه ناصيب .

إخل، فهذه كلها عيوب وكلها ضالالت، لكن عندهم ميزان يتمسكون به، وال يرجحون كفة سيئة 
إال هللا  على احلسنات أو سيئتني أو ثالث على مجلة حسنات، ومن أعظمها شهادة أن ال إله

  وأن حممداً رسول هللا.
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م من اإلخوان املسلمني  -مثالً -أنا أقول  م بأ يف سلمان وأمثاله: بعض إخواننا السلفيني يتهمو
، أنا أقول: ال أعلم أنه من اإلخوان املسلمني ، لكن ليت اإلخوان املسلمني مثله، اإلخوان 

ا تفرق األمة ومتزق الكلمة، أما هؤالء املسلمون حياربون دعوة التوحيد، ويقولون:  فيما -إ
ا يدعون إىل التوحيد، ويدرسون التوحيد، أليس كذلك؟ السائل:  -أعتقد وأهل مكة أدرى بشعا

  نعم.
الشيخ: إذًا: ليت اإلخوان املسلمني يكونون كذلك، وقد يوجد عندهم عمل سياسي، وعندهم 

ارج كانوا كذلك، اخلوارج الرمسيون الذين ال يشك إخل، نعم، اخلو …ما يشبه اخلروج على احلكام 
العلماء أن قول الرسول عليه السالم: ( اخلوارج كالب النار ) إمنا ُقِصُدوا هم؛ الذين خرجوا 

م ( ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية )، كما يف احلديث املعروف يف  على علي ، وأ
م مسلمني، فهم يدعون الصحيحني ؛ هم املقصودون، مع ذلك يرو  ون احلديث عنهم، ويعتربو

م، وهذا من باب قوله تعاىل: { َوال َجيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَـْوٍم َعَلى َأالَّ تـَْعِدُلوا  م ويبينون حسنا ضالال
  ] .8اْعِدُلوا ُهَو َأقـَْرُب ِللتـَّْقَوى } [املائدة:

اف يف العقيدة، إمنا هو احنراف يف األسلوب، فهؤالء إذا كان عندهم احنراف، وال أعتقد أنه احنر 
وعلى كل حال نسأل هللا عز وجل أن جيعلنا من األمة الوسط، اليت ال تقع ال يف اإلفراط وال يف 

  التفريط .
  رأي الشيخ األلباين يف كلمات للشيخ سلمان العودة

و خطأ يف السائل: فضيلة الشيخ! ال أدري السؤال األول الذي سألتك عنه ال أدري هل ه
العقيدة؟ الشيخ: ما هو؟ السائل: قوهلم: لو كان األنبياء واملصلحون إىل يوم القيامة حياربون 

  الشيخ: ضاللة كربى، وأنا أجبتك عن نوح عليه السالم.
  السائل: هذه هو قاهلا أيضًا.

  الشيخ: من هو؟ السائل: الشيخ سلمان .
  الشيخ: أين قاهلا؟ السائل: يف هذا الكتاب.

  خ: أرين هذا الكتاب.الشي
  ).170السائل: صفحة (

أنه لو كان األنبياء أو املصلحون إىل يوم  - أي هؤالء الدعاة- الشيخ: يقول: (وأن يعلموا 
القيامة، حياربون من ألوان الشرك املناقض لكلمة (ال إله إال هللا) ما يتعلق باألوضاع الشعبية فقط 

 القليل) كلمة (الشعبية) هنا هلا مفهوم من حيث ملا تعرض هلم أحد، وملا وقف يف وجوههم إال
  وقد أكون خمطئاً فيه. - وهللا أعلم-اللغة العربية أم ال؟ السائل: يا شيخ! أنا الذي أفهمه 

  الشيخ: قد يكون كلنا كذلك.
جلوس الناس عند القبور،  -مثالً -السائل: األوضاع الشعبية هي هذه املوجودة عند الناس 



ا، والن   ذور، وتعليق اخلرق وكذا، وهللا أعلم.والطواف 
الشيخ: نعم، نعم، لكن هل دعوة التوحيد واقفة إىل هنا، أي حماربة الشركيات الشعبية؟ السائل: 

  ال، بل الشرك كامًال.
م يرضون عن احلكام وعن  الشيخ: حسنًا؛ فهو يعين أشخاصاً معينني، يفهم خطًأ أو صواباً أ

م املخالفة للشريعة،  وإمنا يعنون فقط بإصالح قلوب الشعب وأفراد الشعب، لعلي تصرفا
استطعت أن أبني لك ماذا يعين الرجل، يعين أن دعوة احلق ال تنحصر فقط بإصالح أفراد 

الشعب دون احلكام، والرضى عن تصرفات احلكام، وتركهم فيما هم يتصرفون فيه من خمالفات 
  شرعية.

  صحيحة؟ الشيخ: نسمع من أهل مكة . السائل: يا شيخ! اجلملة األخرية هل هي
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رجل مكي: أقول: احلقيقة يف كثري من القضايا الناس بني إفراط وتفريط، فإما قوم ال يفقهون 
دعوة التوحيد إال توحيد احلاكمية فقط، ويرتكون الناس يف شركهم األكرب! وكما يسمونه اآلن 

ون من احلاء، جمرد ما يقول إنسان: إن شرك القبور، وإما أناس آخرون ال حيبون بل يتحسس
التوحيد فيه حاكمية هلل عز وجل، يتحسسون من هذه القضية وال يلتفتون إليها ال من قريب وال 

من بعيد، بل عليهم حماربة ما يسمى بشرك القبور، وإذا عدلنا يف القضية ُعِرَف الصواب أن 
واحلق -ية هلل، وكثري من الكتاب دعوة التوحيد هي دعوة توحيد احلاكمية أن تكون احلاكم

أنه أحياناً يعين باحلاكمية من خالل قراءته هلا يعين احلاكمية املطلقة أن األمر كله يرجع إىل  -يقال
ا السياسة اليت ظلوا وراءها، فمن العدل واإلنصاف أن نقول: إن  هللا عز وجل، وأحياناً يعنون 

  التوحيد يشمل كال اجلهتني.
على أن األنبياء لو بقوا فقط على أن مينعوا الناس من القبور ملا  -يا أخي-لكالم فإذا فهم هذا ا

يا أخي! ومع االستئذان من - اعرتضهم معرتض، هذا هو فحوى الكالم، لكن هناك نقطة ثانية 
: الكالم ال حيمل على فهم الرجل الذي فهمه القارئ، وإال كان ضل كثري من -شيخنا وحبيبنا

ل على كالم الرجل اآلخر، إما يف مواقع أخرى أو من واقعه، فإذا كان الرجل الناس، ولكن حيم
معروفاً بالتوحيد الكلي، وداعية إىل هذا التوحيد، أو أنه من املوحدين، مث قال لفظة أو قال 

لفظتني، فال حيمل على أسوأ حممل؛ ألنه لو محل على هذا احململ لكان زنديقاً بكل معىن 
  كذلك، فهذه مسألة جديرة.  من ملة اإلسالم، مث حنن نرى أن واقعه ليس الكلمة، وكان خارجاً 

  وباملناسبة محل الكالم على أسوأ حممل هذه قاعدة ليست من قواعد أهل السنة واجلماعة .



  رأي الشيخ األلباين يف كلمات لسيد قطب
أنا أذكر يا شيخنا! باملناسبة نفس هذا الكالم كيف محله بعض إخواننا األفاضل على حممل 

  سيئ، ولعلكم تسددونين فيما أقول.
يقول سيد قطب يف بعض كتبه: (إن عبادة األصنام اليت دعا إبراهيم عليه السالم ربه أن جينبه 

هو وبنيه إياها، ال تتمثل فقط يف تلك الصورة الساذجة اليت كان يزاوهلا العرب يف جاهليتهم، أو 
و طري، اليت كانت تزاوهلا شىت الوثنيات يف صور شىت جمسمة يف أحجار، أو أشجار، أو حيوان، أ

  أو جنم، أو نار، أو أرواح، أو أشباح .
إن هذه الصورة الساذجة كلها ال تستغرق صور الشرك باهلل، وال تستغرق كل صور العبادة 

لألصنام من دون هللا، والوقوف مبدلول الشرك عند هذه الصورة الساذجة مينعنا من رؤية صور 
اية هلا، ومينعنا من الرؤي ة الصحيحة حلقيقة ما يعتور البشرية من صور الشرك األخرى اليت ال 

ا، كما أنه  الشرك واجلاهلية اجلديدة، وال بد من التعمق يف إدراك طبيعة الشرك وعالقة األصنام 
  ال بد من التعمق يف معىن األصنام ومتثل صورها اجملردة، املتجددة مع اجلاهليات املستحدثة).

  إلخوة األفاضل على هذا الكالم.نريد تعليق شيخنا، مث نقرأ تعليق أحد ا
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)، ويكفي يف ذلك قوله تعاىل يف %100الشيخ: ال يوجد شيء على الكالم، هو كالم سليم (
َُذوا َأْحَباَرُهْم َورُْهَبانـَُهْم َأْربَاباً ِمْن ُدوِن اهللَِّ } [التوبة: ] والتفسري الذي 31القرآن الكرمي: { اختَّ

لت، وهي نزلت يف حق النصارى، وكان من العرب الذين تنصروا يف جاء يف هذه اآلية ملا نز 
عدي بن حامت الطائي ، مث هداه هللا عز وجل وأسلم، والقصة  - مع قلة املتنصرين-اجلاهلية 

مذكورة يف مسند اإلمام أمحد وغريه، فلما نزلت هذه اآلية أشكلت على عدي بن حامت الطائي ؛ 
كر الرجل أن يكون الشرك كله حمصوراً يف هذا النوع من عبادة ألنه فهمها مبعىن الشرك الذي ين

األصنام والوثنيات، فقال له عليه السالم موضحاً املعىن العام األمشل للشرك باهلل عز وجل يف 
اتباع غري شريعته، قال له: ( ألستم كنتم إذا حرموا عليكم حالًال حرمتموه، وإذا حللوا لكم 

  هذا فقد كان، قال: فذاك اختاذكم إياهم أرباباً من دون هللا ).حراماً حللتموه؟ قال: أما 
اآلن هذا النوع من الشرك غري مالحظ حىت عند الذين يعلنون أن احلاكمية هلل عز وجل، وأنا 
أذكر مبثل هذه املناسبة ملا كنت يف دمشق يف خميم الريموك، يف مسجد صالح الدين بالذات، 

اإلخوان املسلمني ، وألقى خطبة نارية يف أن احلاكمية هلل  حينما صعد املنرب خطيب من شباب
ونسيت اآلن ما هو -عز وجل، سبحان هللا! وملا صلى وانتهى من الصالة، لفتُّ نظره إىل خطأ 



قلت له: هذا خمالف للسنة، قال: لكن أنا حنفي! قلت: يا أخي! هللا يهديك، أنت  -هذا اخلطأ
 عز وجل، فما معىن احلاكمية؟ فقط أنه إذا جاءك قانون من  اآلن خطبتك كلها يف أن احلاكمية هلل

كافر خمالف للشرع فهذا هو الكفر، وأنه يلزمك أن تتمسك بالشرع، أما إذا جاءك حكم من 
مسلم كان خمالفاً للشرع، هذا تتبعه مع خمالفة الشرع، أين احلاكمية هلل عز وجل إذًا؟! هذا املعىن 

و أحسن حينما دفع شبهة من قد يقف، فقال: فقط، أي: ليس شامل وجامع، وه -يف احلقيقة-
الشرك فقط هذا، فوسع املعىن؛ وهذه التوسعة هي اإلسالم، ولذلك حنن نقول: إن الوقوف عند 

وهذا ال يعين -حماربة الشركيات يف أفراد الشعب، وترك احلكام الذين حيكمون بغري ما أنزل هللا 
م حيكمون بغري ما أنزل هللا، والتفصيل أن ندخل يف خضم التكفري وإخراجهم  عن امللة، يكفي أ

الذي ندين هللا به هو أن هناك كفراً دون كفر، كفر عملي وكفر اعتقادي، هذا التفصيل احلق هو 
الذي جيعلنا معتدلني، وال نتسارع إىل تكفري احلكام دون أن نفرق بني حاكم يؤمن مبا شرع هللا، 

أقول: إن الوقوف عند حماربة الشركيات يف أفراد  - لفته ملا شرع هللاولكن يتبع هواه يف بعض خما
الشعب، وترك احلكام الذين حيكمون بغري ما أنزل هللا فيه ما فيه، وهذا اجلانب من التوحيد جيب 

  أيضاً أن يشتغل به الدعاة.
  ار يصدر جتدلكن احلقيقة أنا أقول كلمة صرحية: إن دعاة التوحيد اليوم يف امتحان مرير، فكل قر 

  اجلواب
إىل  -إذاً -هذا أمر ويل األمر! صح يا زين! أم ال؟ وقعنا فيما حنذر منه، ملاذا حنن ال نتوجه 

الدعوة بعامة وليس فقط فيما يتعلق بالشعوب، العبارة هذه تشبه متاماً كلمة (فقط) هناك، فهو 
دون نصح ودون حتذير، قيدها بالوقوف يف حماربة الشركيات املتعلقة بالشعوب وترك احلكام 

ودون إنكار، ولو مع عدم اخلروج، هل اجلواب واضح؟ السائل: ال يستلزم هذا مواجهة؟ 
  الشيخ: نعم.

  ال يستلزم.
السائل: علق أخ فاضل على هذا الكالم مبا يلي، الذي كأين فهمت أنه كالم ابن القيم بأسلوب 

وين من دعوات األنب   ياء.عصري! قال: يف هذا الكالم أوًال 
  الشيخ: ال.

وين؟  هكذا كالم ابن القيم !! السائل: اليت ركزت على عبادة األصنام واألوثان، هل يف هذا 
.ٌ   الشيخ: بـَنيِّ

  السائل: يعين: ال.
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الشيخ: طبعاً!! السائل: قال! ثانياً: فيه صرف الدعاة عن أعظم وأكرب أنواع الكفر والشرك 
  سلون املصلحون، وأدركوا أنه أكرب خطر على اإلنسانية.الذي حاربه كل األنبياء واملر 

  هل يف هذا الكالم صرف؟ الشيخ: ال يوجد.
  السائل: ال يوجد؟ الشيخ: نعم.

السائل: ثالثاً: فيه خلط بني قضايا الشرك األكرب واألصغر، وبني قضايا املعاصي صغريها 
  وكبريها.

ول لك: أين؟ الشيخ: بفهم أو بدون فهم؟ الشيخ: أين هذا؟ السائل: وهللا ما فهمته! لكن سأق
  السائل: إن شاء هللا بفهم.

السائل: بعض الناس يرى أن مسألة احلاكمية واحلاكم بصورة عامة هي شرك أصغر، وأما شرك 
القبور بصورة مطلقة شرك أكرب، وال يفصلون بني الشرك العملي والشرك االعتقادي إال عند 

اس الذين يقعون يف الشرك املسمى شرك القبور، فريون أن هذا احلاكم، وال يدرجون هذا على الن
ليس فيه تفصيل، أي شرك يأيت به الرجل يف شرك القبور هو خارج من امللة دون تفصيل، دون 
جهل، دون إقامة حجة إىل غري ذلك، وأما ذاك ففيه تفصيل، ولعل إن أصبت والتسديد لكم، 

  اً.فهكذا: فيه خلط، مع أنه ذكر كالماً بديع
مث النقطة الثانية يقولون: إنه وصف الشرك هذا بأنه ساذج، ال شك أنه ساذج، فال أدري هم 
فهموا ما معىن ساذج أم ال، يقول: هؤالء الذين يعبدون األصنام شركهم ساذج، ولكن أولئك 

الذين يعبدون ويطيعون ويفعلون مثل احلديث اجلميل الذي ذكرته، فهذا كذلك داخل يف 
  الشرك.

  يخ: إي نعم.الش
  مداخله: هل حيسن أن نقول عن شرك األوثان أنه بدائي.

كلمة شرك بدائي نزلت يف شيٍء من القرآن أو يف السنة؟   - بارك هللا فيك-الشيخ: يا أخي 
  السائل: ال.

الشيخ: حسناً من الذي تكلم؟ زيد من الناس، حنن نستوضح منه هل يقصد من كلمة (بدائي) 
امللة بعد إقامة احلجة؟ فإن كان يقصد هذا ننكر ذلك عليه، إذا كان يريد مبعىن أنه ال خيرج من 

التهوين من هذا الشرك، إذاً حنن نستوضح منه، ماذا تريد من كلمة (بدائي)؟ والذي أفهمه أنه 
يعين: أن هؤالء العرب وثنيون ليس عندهم كتاب كاليهود والنصارى يرشدهم ويدهلم ويهديهم، 

اليت بقيت حمفوظة عند أهل الكتاب وغري حمرفة، فهم وثنيون يعيشون ولو يف بعض النواحي 
هكذا على اجلاهلية، هذا الذي يعنيه بأنه شرك بدائي، ما أفهم أنه يعين أنه شرك ال ينبغي أن 

يهتم به، وأظن أنك أنت وأمثالك تريدون أن تفهموا هكذا، ولذلك ال تقفوا عند هذه 
ا: أوًال: م   ا صدرت من معصوم.الكلمات، ملاذا؟ أل



ذه الكلمة، كما يروى عن بعض السلف: التمس ألخيك  ثانياً: حاولوا أن تفهموا ماذا يعين 
عذراً، هذا إذا كانت العبارة فيها إحياء مبا خيالف الشرع، أما إذا كانت العبارة ما هي واضحة؛ 

  فنحملها على أحسن االحتمالني.
ية للجميع، يقول سيد قطب : إن االعتقاد باأللوهية فيه هدا - إن شاء هللا-السائل: لعل هذا 

الواحدة قاعدة ملنهج حياة متكامل، وليس جمرد عقيدة مستكنة يف الضمائر، وحدود العقيدة 
ا لفتة إىل املرجئة دون أن يدري، الذين ال جياوزون - أبعد كثرياً من جمرد االعتقاد الساكن  كأ

عتقاد تتسع وترتامى حىت تتناول كل جانب من يقول: إن حدود اال -اإلميان حدود القلب
يف اإلسالم هي قضية عقيدة،  -أو كلمة خطأ-جوانب احلياة، وقضية احلاكمية كذلك فروعها 

واحلاكمية هي قضية عقيدة، كما أن قضية األخالق مبجملها هي قضية عقيدة، فمن العقيدة 
  األوضاع والشرائع سواء بسواء.ينبثق منهج احلياة الذي يشمل األخالق والقيم، كما يشمل 

  الشيخ: صحيح.
  السائل: هذا الكالم صحيح؟ الشيخ: نعم.

السائل: يقول أخونا يعلق على هذا الكالم: هذا كالم حق وخطأ! الشيخ: عجيب! السائل: أما 
  العقيدة قاعدة ملنهج حياة متكامل فمسلَّم.

  الشيخ: احلمد هلل.
  السائل: وهذا أقره على كالمه كله.

  شيخ: نعم.ال
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السائل: تابع لكالم األخ الفاضل: وأما أن حدود العقيدة تتسع وترتامى حىت تتناول كل جانب 
  من جوانب احلياة؛ فهذا مل يدل عليه كتاب وال سنة وال قاله علماء اإلسالم.

  الشيخ: هذا رجل سطحي.
  لسائل: ما أحبه.السائل: هذا الكالم غري صحيح؟ الشيخ: نعم، نقدر نفهم َمن هذا؟ ا

الشيخ: ما حتبه! السائل: فهذا من شذوذات سيد قطب ليوسع به دائرة التكفري! أال ترون أن 
  هذا إلزام مبا ال يلزم؟ الشيخ: نعم، وال شك.

أي: ال يكفر اآلخرين، جمرد أي واحد خيالف منهجه، فرييد -السائل: تابع: ملن خيالف منهجه 
ذا أن يكفر   .-سيد 

  رفنا ذلك عنه.الشيخ: ما ع



  أنا أعتقد أن الرجل ليس عاملاً.
  السائل: ال شك.

ا من اإلهلام.  - خاصة يف السجن-الشيخ: لكن له كلمات يف احلقيقة!    كأ
  السائل: تابع لكالم األخ: وهو مع ذلك حييد عن ذكر شرك القبور.

لتمام، وهو يقول: السائل: قد وجدت كالماً لـ ابن القيم يف إعالم املوقعني هو نفس الكالم با
التوحيد يشمل كذا، ويشمل كذا، وهو ينبثق من القلب إىل األعضاء إىل غري ذلك، فيشابه هذا 

  الكالم.
م يف العقيدة واملنهج  م هم يفسرون كالم اآلخرين، مع أن إخوا م أتوا من جهة أ فاحلقيقة أ

أن هذا األمر ال حيتمل مثل  وخباصة من أمثالكم وأمثال مساحة الشيخ عبد العزيز وغريه؛ ترون
  هذه األمور اليت محلوا كالم الناس عليها.

  الشيخ: هذا صحيح.
  مناقشة الشيخ لتحريريني حول مشول العقيدة

م أن حديث اآلحاد ال تثبت  أنا باملناسبة ملا كنت أناقش مجاعة التحرير يف مذهبهم ويف ضالال
وأنتم تشرتطون يف العقيدة الدليل القاطع  به عقيدة، وكنت أقول هلم: إن قولكم هذا عقيدة،

ثبوتاً وداللة، فأين الدليل القاطع على أن العقيدة ال تؤخذ إال من حديث قطعي الثبوت قطعي 
م تطوروا يف هذه املسألة بالذات  م؛ أل م ليسوا يف عقيدة منذ نشأ حز الداللة؟ وأثبت هلم بأ

: الذي كان مسطوراً يف الطبعة األوىل من كتاب هلم على ثالث مراحل وثالثة أقوال: القول األول
ال أذكر اآلن امسه، لكنَّ فيه فصًال بعنوان: (طريق اإلميان) يقولون هناك: ال جيوز األخذ حبديث 

  اآلحاد يف العقيدة، هكذا (ال جيوز).
 جيوز) مث صدرت الطبعة الثانية للكتاب، وإذا هم يستبدلون (ال جيوز) بـ(ال جيب) رفعوا كلمة (ال

ووضعوا كلمة (ال جيب) فصارت: جيوز األخذ حبديث اآلحاد يف العقيدة، ومن قبل كانوا يقولون: 
(ال جيوز) عدلوها إىل (ال جيب) فقوهلم: (ال جيب) أي: يعطيك احلرية، إن شئت أال تأخذ وإن 

  شئت أن تأخذ، أما من قبل قالوا: (ال جيوز) هذا التطور الثاين.
ا أدري إذا كانوا ال يزالون مستقرين عليه، قالوا: جيب األخذ حبديث اآلحاد التطور الثالث: وم

مبعىن التصديق وليس العقيدة! تالعب باأللفاظ (التصديق ال العقيدة) وهذا نقاش جرى بيين 
وبني بعض أبناء بلدك بالذات حينما مجعنا سجن احلسكة، وجدت هناك مخسة عشر حزبياً 

د حليب امسه: مصطفى بكري ، أتعرفون مصطفى بكري ؟ احلضور: حتريرياً، وعليهم رئيس واح
  ال.

وال -الشيخ: ال تعرفونه! و احلموي الذي كان هو جمادهلم الكبري كان بديناً طويًال أشقر ذا هيئة 
تتحمس لعقيدة احلزب وأنت ال تعرفها،  -يا أخي-املقصود: قلت له: أنت  -أقول: ذا هيبة



د أن احلزب كان يرى من قبل أنه ال جيوز األخذ حبديث اآلحاد يف قال: كيف؟ قلت له: أال تعتق
العقيدة؟ قال: نعم، وهذه هي عقيدتنا، قلت له: مث طوروا هذا وقالوا: ال جيب، قال: أين؟ قلت 

  له: الطبعة الثانية، وأخرياً قالوا جبواز األخذ، ولكن بالتصديق وليس باإلميان واالعتقاد.
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م، املهم هذه مقدمة، وكنت هللا أكرب! يتال عبون باأللفاظ حىت ال يظهروا تراجعهم أمام أفراد حز
وهنا الشاهد بالنسبة - قد احتججت عليهم بأمور ال قبل هلم بردها، قلت هلم: يا مجاعة! 

اإلسالم بكل ما جاء فيه هو البد من عقيدة، أنت إذا أديت فريضة  -للكالم الذي مسعناه آنفاً 
ا من الع ذا وجرد قيدة مل تصنع شيئاً، إذا ابتعدت عن حمرم ال ألن هللا حرمه ما تعبدت هللا 

إخل، ومن مجلة ما قلت: لو كان هناك تفريق بني العقيدة وبني األحكام لكان القول … االبتعاد 
على العكس هو األقرب إىل الصواب؛ ذلك ألن كل حكم يتضمن عقيدة، فإذا عري هذا 

  َل.احلكم من العقيدة َبطَ 
بينما ليس كل عقيدة يتضمن عمالً، وأنت تستطيع أن تعتقد وال يلزمك أي عمل مبثل هذه 

العقيدة، مثًال: اإلميان بعذاب القرب، وهم يشكون فيه ويقولون: إن عذاب القرب غري ثابت؛ ألنه 
ال يوجد دليل قطعي الثبوت قطعي الداللة، ولسنا بصدد إبطال دعواهم هذه أيضاً، املهم أنت 

اعتقادك أن هناك عذاباً يف القرب أو ال يوجد عذاب يف القرب، ال يغري هذا االعتقاد شيئاً من 
منطلقك يف حياتك ويف عملك، ويف العاقبة هلا تأثري، ولكن أريد التفريق بني األحكام الشرعية، 
فكل حكم يتضمن عقيدة، أنت تقول: هذا حرام، أي: تعتقد أنه حرام، تقول: هذا فرض، أي: 

وهذه - تعتقد أنه فرض، وهكذا األحكام اخلمسة كما يقولون، فإذاً: اإلسالم كله عقيدة 
وهذه العقيدة حينذاك ال بد أن حتفز صاحبها على التجاوب معها؛ إن كان جمرد إميان  - حقيقة

بالغيب آمن بالغيب، وإن كان إمياناً حبكم شرعي فهو يعمل به على ضوء ما تضمنه احلكم 
له مثًال: كان مما ابتليت به هناك يف دمشق جمادلة القاديانيني، ومن مجلة عقائد  الشرعي، وضربت

م يعتقدون أن ركعيت الفجر  واجبة، أنا أختذ هذا مثًال وأقول:  - السنة-القاديانيني الضالني أ
واآلخر  - وهذا هو الصحيح-رجالن بعد أذان الفجر قاما وصليا ركعتني، أحدمها بنية السنة 

؛ فالعمل واحد لكن اختلفت النية، فنية أبطلت العبادة، ونية -وهذا غري صحيح- اجب بنية الو 
  صححت العبادة.

إذاً: املدار يف كل أحكام اإلسالم هو العقيدة، فال جيوز فصل العقيدة يف بعض اإلسالم دون 
  بعض إطالقاً، وهذا نوع من الفقه الذي ينبغي أن نتنبه له.



إخواننا يف مسألة العقيدة وغريها عندما نقول: منهاج، وعقيدة،  مداخلة: هنا مسألة: أحياناً 
وشريعة، مثل بعض اآليات يف القرآن اليت فصلت مثل هذا، أو العلماء األقدمون الذين قالوا: 
عبادات، وعقيدة، ومعامالت؛ ال يفرقون بني االصطالح الذي هو للتدريس والتعليم والتدريب 

م ال وبني أصل الدين ككل، مث هنا ي بدو يل مالحظتان: أن حزب التحرير وغريهم، فضًال عن أ
  يفقهون الدين ال يفقهون اللغة العربية، عندما يقولون: تصديق دون عقيدة.

  الشيخ: طبعاً هذا خالف القرآن.
  مداخلة من الشخص السابق: نعم.

  واملالحظة الثانية هذه من مالحظات االصطالح.
راً ِبَرسُ  ] قال: مبشراً! مداخلة من 6وٍل يَْأِيت ِمْن بـَْعِدي اْمسُُه َأْمحَُد } [الصف:الشيخ: { َوُمَبشِّ

ا السنة، وهي قول الرسول صلى هللا عليه وسلم  م هذه تكذ إن -الشخص السابق: فعقيد
: ( اإلميان بضع وسبعون شعبة، أعالها (ال إله إال هللا) وأدناها إماطة األذى - أصبت يف الفهم
  يلزم منه االعتقاد.عن الطريق ) ف

ذا أن  السائل: لعل الرجل أراد هنا يف املقال ملا قال: يريد أن يوسع دائرة التكفري، لعله أراد 
ا تعيش جاهلية ال تعيشها اجلاهلية  سيد قطب قال يف األمة اإلسالمية اآلن يف هذا العصر: إ

(َأْسَلَمَة) هذه اجملتمعات، أنا  األوىل، وقال: إن هذه مساجدها معابد جاهلية، وإن اإلسالم يرفض
  قرأته بعيين يا شيخ! الشيخ: هل ذهبت إىل مصر ؟ السائل: ال.

  الشيخ: هو مصري، هو حيكي ما يشاهده يف مساجد عن الست زينب و البدوي إخل.
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السائل: فتكون كل مساجد مصر هكذا؟ الشيخ: ال، أنا ال أقول بالكلية وهو ال يقول بالكلية، 
  ن هو يتكلم بصفة عامة.لك

  السائل: لكن هو عم اجملتمعات يا شيخ!
  خامتة رأي الشيخ يف سيد وكتبه

الشيخ: على كل حال، الرجل مات وانتقل إىل رمحة هللا وإىل ظنه، وحنن كما نصحتك آنفاً ال 
  تبحث يف األشخاص، خاصة إذا كانوا انتقلوا إىل رمحة هللا.

باجلاهلية التكفري وتكفري هذه األمة فهذا ضالل بعيد، وإن رجل: أال ميكن أن نقول: إن قصد 
قصد أنك ما متر بالشارع إال كان على ميينك قمار، والدكان الثاين يبيع اخلمر علناً، والثالث 

مرقص، والرابع سينما، واخلامس سفور، مث أزياء الكفار، مث سن قوانني غري شرعية، فإن قصد 



ة، فهذا كالم ال ينكر، بل قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب ما مثل هذا فهو كما قال فيه جاهلي
  هو أشد من هذا يف الناس.

وأما إن قصد التكفري فاألمر واحلمد هلل واضح، فنحن نفصل، وال يهمنا الرجل بذاته، إن كان 
قصد التكفري املخرج من امللة فهذا ضالل ونأباه وأمره إىل هللا، وإن كان قصده اجلاهلية اليت 

  اها فال تشك معي أن األمر كذلك.نر 
  الشيخ: أنت ماذا ينادونك؟ الرجل: أبو طلحة .

الشيخ: انظر يا أبا طلحة ! يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم ولو يف غري هذه املناسبة : ( إمنا 
األعمال باخلواتيم )، فما هي خامتة البحث يف كالم سيد قطب أو غريه، إن كان قصد كذا أو 

  السائل: الشاهد يا شيخ! الشيخ: ال حتد عن اجلواب.قصد كذا؟ 
السائل: ما قصدت احليدة يا شيخ! الشيخ: أنا ال أتكلم قصدت أم مل تقصد، إمنا أذكرك وأقول: 

ال حتد عن اجلواب، ما هي مثرة البحث يف أن سيد قطب أو غريه قال كذا وكذا وكذا؟ فما هو 
اآلن نريد أن حنذر الناس من كتب هذا الرجل؛ ألن املقصود من حكايتنا لكالمه؟ السائل: حنن 

الناس اآلن عظموا مؤلفات هذا الرجل، حىت فاقت يف طباعتها وانتشارها مؤلفات األئمة، فيا 
  شيخ! هو عنده أخطاء عقائدية كثرية، وقد تكلم يف عثمان .

  الشيخ: هذا هو اجلواب.
  ال واحد فقط! الشيخ: تفضل.السائل: ال أقصد أنه هلذا يا شيخ! رجل آخر: لدينا سؤ 

السائل: هل قلتم مرة أن معامل على الطريق هو توحيد كتَب بأسلوب عصري؟ الشيخ: أنا أقول: 
إن يف هذا الكتاب فصًال قيماً جدًا، أظن عنوانه: (ال إله إال هللا منهج حياة) هذا الذي أقوله 

اية): الرجل ليس عاملاً، لكن له  وقلته آنفًا، ومثل ما يقولون عندنا يف الشام : (على غري عب
  كلمات عليها نور وعليها علم، مثل ( .

منهج حياة) أنا أعتقد أن هذا العنوان كثري من إخواننا السلفيني ما تبنوا معناه، أن (ال إله إال هللا 
  منهج حياة) هذا الكالم الذي تكلمت عنه.

  ة.الرجل: قلتم لنا هذا الكالم يف بيتنا منذ مخسة وعشرين سن
  الشيخ: ممكن، لكن أنا ال أذكر ما أقول.

لكن الرجل له كتاب العدالة االجتماعية ال قيمة له، لكن كتاب معامل على الطريق له حبوث قيمة 
  جدًا.

  وسبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
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